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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Újszilvás Központi Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Újszilvás KSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

0

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei III. oszt. v. alatta Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs

Nem jogosult

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18274006-1-13

Bankszámlaszám

65200029-10006818-00000000

Nincs

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2768

Helység

Újszilvás

Út / utca

Szent István utca

Házszám

4

Irányítószám

2768

Helység

Újszilvás

Út / utca

Szent István utca

Házszám

4

Telefon

06-30-384-9839

Fax

-

Honlap

www.ujszilvas.hu

E-mail cím

adams001@t-online.hu

E-mail cím

adams001@t-online.hu

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Ádám József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök
Mobiltelefonszám

+36 30 384 98 39

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Ádám József

Mobiltelefonszám
+36 30 384 98 39

E-mail cím
adams001@t-online.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

8,7 MFt

2,8 MFt

5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

8 MFt

6 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

1,1 MFt

1,1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

8,2 MFt

15 MFt

Egyéb támogatás

14 MFt

14,9 MFt

2 MFt

Összesen

22,7 MFt

35 MFt

29,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,8 MFt

2 MFt

3,1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0,6 MFt

0,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,2 MFt

1,4 MFt

1,4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,2 MFt

1,7 MFt

1,7 MFt

Összesen

2,2 MFt

5,7 MFt

6,8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0,2 MFt

0,8 MFt

1,7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

15 692 508 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

2 394 911 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

1 152 000 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-29 19:03
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Az Újszilvás Központi Sport Egyesületet 2011. január 18-án alapítottuk, a Tóth László Sportegyesület Újszilvás utódjaként és annak tevékenysége
folytatásaként. A szervezet célja a labdarúgás, vízilabda, kézilabda, kosárlabda, röplabda, motocross, testépítés, lábtenisz, asztalitenisz, aerobik,
tömgesport fejlesztésében való teljes mértékű közreműködés és támogatás, a hazai sportszervezetek tevékenységének segítése, az abban való részvétel,
utánpótlás nevelés, rokon sportszövetségekkel közös versenyek, hivatalos verseny kiírást követően való lebonyolítása, tömegsport jellegű rendezvények
biztosítása, lebonyolítása, tagjai és sportágai érdekeinek képviselete, az egészséges sport népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltése. Önkormányzati
tulajdonú sportpályán tudjuk tevékenységünket folytatni. A kialakított Sportcentrum ad helyet a kondicionáló és a fitness teremnek. Emellett a 2015-ös
évben elkészült a 40 x 20 m-es műfüves pálya is. Az utánpótlás nevelésben a Bozsik programban veszünk részt. Az U7, az U9, az U11, az U13, az U14 és az
U21 korosztályban 1-1 csapattal rendelkezünk, illetve egy csapat felnőtt játékossal.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az ingatlanberuházás célja egy 44x22m-es előfűves labdarúgó pálya építése öntöző rendszerrel. Az első lépés a terület előkészítése: a régi termőföld
lehordása 10 cm vastagon, helyszínen való deponálással, majd a tükör kialakítása gépi illetve kiegészítő kézi erővel. A 2. lépés a pálya felületének
kialakítása, talaj javítása: lézeres gréderrel való szint kialakítás, termőföld felhordása 10cm vastagon (100m3 0/1 mosott homok, 26m3 komposzt), rotálás és
szegélykő a pálya köré. Ezután következik a vetés 40g/m2 sport fűmag keverékkel, illetve az öntözőrendszer kiépítése. A beruházás indokoltsága, hogy nem
rendelkezünk ilyen kisméretű pályával. Az edzéseket, gyakorlásokat csak a nagypályán tudjuk megvalósítani. A pályát 2016. június 30-ig elkészítjük.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A Sportfejlesztési programot 2016. június 30-ig megvalósítjuk.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Újszilváson is megfigyelhető a lakosság egy szűkebb részének fokozatosan növekvő érdeklődése a testedzés egyes divatos formáinak szolgáltatásszerű
igénybevételére. A testnevelési és sporttevékenységnek jelentős egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai és kulturális előnyei is vannak. Településünk
sportpolitikai koncepciójának egyik központi eleme, hogy polgárai egészségesen éljenek és minél többet sportoljanak. Ez a tény és a fenti megállapítások
szükségessé teszik, hogy az egészséges életmódot, a sportolást az eddigieknél nagyobb hangsúllyal kell népszerűsíteni Újszilváson. Mindezek miatt a
következő fejlesztési irányelvek válnak szükségessé: Szükséges a sporttal, szabadidő szervezéssel foglalkozó szakemberek és civilszervezet vezetők
összehangolása a települési sportigények felmérésében. Folyamatossá kell tenni az oktatási, nevelési intézmények fedett és szabadtéri
sportlétesítményeinek tervszerű és fontossági sorrendet követő felújítását. Az előző két sportfejlesztési programban megvalósult a sportépület felújítása,
bővítése, a 2014/2015-ös évadban pedig már elkészült a kerítés, kiépült az öntözőrendszer és 2015. júniusáig megvalósul a napelemek felszerelése a
sportcentrum tetejére, a sportpálya felújítása is. Ezzel megkezdtük a sporttelepünk igazi sportcentrummá alakítását, melyet ezen program keretében is
folytatni kívánjuk. Így valósul meg még a hátralévő feladataink közül az élőfüves kispálya és labdafogó háló megépítése, bútorzat, mikrobuszok beszerzése,
mellyel a térség egyik legjobban felszerelt, igazi sportkomplexuma lesz.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Magyar Köztársaság polgárainak alkotmányos alapjoga a testkultúra, a sporttevékenység gyakorlása. A sport egyfelől az egyetemes kultúra része, másfelől
az egészségvédelem fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének hasznos módja, jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség
formálásában. Az egészséges életmód tömeges elterjesztése, az egészségtudatos magatartás, a rekreáció és a sportolás ösztönzése a településeken az
egyik legfőbb feladat. Meg kell teremteni annak feltételét, hogy minél többen érezzenek belső késztetést a testmozgás, a sport iránt. Minden életszakaszt
magában foglaló képzésre, és önképzésre épülő társadalom elvét át kell vinni a sportolásra is. Olyan rétegeknek is biztosítani kell a részvétel lehetőségét,
akik nem tudnak fizetőképes kereslettel megjelenni a sportpiacon. Családi sport- és szabadidős programokkal kell ösztönözni a tudatformálást. Lehetővé
kell tenni valamennyi életszakaszban a sportolást. Be kell vonni a sportolásba a nőket, az egyedülállókat, az idősebbeket, a fogyatékos embereket,
kisebbséget, a szociális szempontból hátrányos helyzetűeket. A beruházás a lakosság számára életminőséget javító hatással jár, sőt a pénzügyi előnyöket is
kínál a betegségek kezelésével kapcsolatos kiadások terén elérhető megtakarítások révén. Továbbá közösségfejlesztő hatása is van, az egyesületi munka
eredményességre pozitív hatást gyakorol. Erősödik a gazdasági aktivitás, növekszik a produktivitás, a sportot kiszolgáló vállalkozások piaci jelenléte, és a
település ismertsége is növekszik. Kockázati tényezőként főképpen azt emelhetjük ki, ha a létrehozott sportkomplexumot nem látogatják megfelelő
számban a település lakói.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Öltözőfelszerelés

Nyitott polc tömör hátfallal, falra rögzítve

db

2

44 450 Ft

88 900 Ft

Öltözőfelszerelés

Zárható üveges szekrény

db

2

82 550 Ft

165 100 Ft

Öltözőfelszerelés

4 ajtós akasztós-polcos szekrény

db

1

190 119 Ft

190 119 Ft

Öltözőfelszerelés

Nyitott polc

db

1

19 050 Ft

19 050 Ft

Öltözőfelszerelés

4 ajtós polcos szekrény

db

1

166 624 Ft

166 624 Ft

Öltözőfelszerelés

1 ajtós polcos szekrény

db

1

22 225 Ft

22 225 Ft

Öltözőfelszerelés

1 ajtós polcos szekrény

db

2

41 275 Ft

82 550 Ft

Öltözőfelszerelés

Nyitott polcos szekrény

db

1

49 530 Ft

49 530 Ft

Öltözőfelszerelés

Ajtós, polcos szekrény

db

1

403 352 Ft

403 352 Ft

Öltözőfelszerelés

Görgős szekrény ajtós, polcos

db

1

65 151 Ft

65 151 Ft

Öltözőfelszerelés

Nyitott polc (700x 650x350 mm)

db

1

11 557 Ft

11 557 Ft

Öltözőfelszerelés

Zárható fiókos szekrény

db

1

58 928 Ft

58 928 Ft

Öltözőfelszerelés

Ajtós, polcos szekrény (1970x850x500
mm)

db

2

50 419 Ft

100 838 Ft

Személyszállítási
eszközök

Ford Transit Custom

db

2

10 046 550
Ft

20 093 100 Ft

Pályatartozék

Labdafogó háló

méter

33

22 543 Ft

743 919 Ft
22 260 943 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Nyitott polc tömör hátfallal,
falra rögzítve

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

Zárható üveges szekrény

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

4 ajtós akasztós-polcos
szekrény

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

Nyitott polc

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

4 ajtós polcos szekrény

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

1 ajtós polcos szekrény

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

1 ajtós polcos szekrény

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

Nyitott polcos szekrény

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

Ajtós, polcos szekrény

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

Görgős szekrény ajtós,
polcos

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

Nyitott polc (700x 650x350
mm)

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

Zárható fiókos szekrény

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

Ajtós, polcos szekrény
(1970x850x500 mm)

A megépült sportcentrumban az íróasztalok kivételével nem rendelkezünk szekrényekkel, polcokkal. Az új bútorok révén
az utánpótlás és a felnőtt csapat felszereléseit, eszközeit tudjuk külön-külön tárolni. Emellett az egyesület működéséhez
szükséges iratokat, dokumentumokat biztonságos körülmények között tudjuk tárolni, megőrizni.

Ford Transit Custom

A mérkőzésekre a gyermekek, illetve a felnőtt korosztály szállítását eddig az Önkormányzat tulajdonában lévő két
mikrobusszal oldottuk meg. Ennek kiküszöbölésére van szükségünk a mikrobuszokra. Emellett a focistáinkat tanulmányi
utakra is el tudjuk szállítani, nem kell külön gépjárművet bérelnünk.

Labdafogó háló

A sportépülethez közelebb eső kapu mögött nincs labdafogó háló. A mérkőzések, edzések során a labda átrepül a
teniszpályára, a műfüves pályára, mely balesetet is okozhat, illetve a felújított sportépület megóvása szempontjából is
fontos.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

15 535 583 Ft

156 925 Ft

0 Ft

15 692 508 Ft

2015-04-29 19:03

Önrész (Ft)
6 725 360 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

22 260 943 Ft

22 417 868 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Pályaépítés

44x22m-es előfűves labdarúgó
pálya építése öntöző
rendszerrel

2016-03-01

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

2016-06-30

2016-07-01

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
3 397 353
Ft

3 397 353
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
44x22m-es előfűves
labdarúgó pálya építése
öntöző rendszerrel

Indoklás
Nem rendelkezünk ilyen méretű gyakorlópályával. Jelenleg minden foglalkozást, edzést a centerpályán végzünk, így a
centerpálya kímélése miatt is szükséges a kisméretű pálya megépítése.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás megnevezése

Pályaépítés

44x22m-es előfűves labdarúgó
pálya építése öntöző
rendszerrel

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Kicsi f.p

2768
Újszilvás
Sport utca
9

84/18

968

Bérelt

Megj.

A megadott terület
alapján maximum
elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

U7

Kis füves pálya

egészpálya

2

4

U11

Kis füves pálya

egészpálya

2

12

U9

Kis füves pálya

egészpálya

2

6

U13

Kis füves pálya

egészpálya

3

12

U14

Kis füves pálya

egészpálya

3

12

U21

Kis füves pálya

egészpálya

3

10

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Sportpálya

Nagy
f.p.

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

2768
Újszilvás
Sport utca
9

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

84/18

7200

Bérelt

52

Bérleti
díj
Ft/óra
10 000
Ft

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

11

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

2015-04-29 19:03
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Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Előf.

2 370 962 Ft

23 949 Ft

0 Ft

2 394 911 Ft

1 026 391
Ft

3 397 353 Ft

3 421 302 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-29 19:03

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U13

Bozsik egyesületi U13

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

6

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

4

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U21

Újszilvás KSE U21

10

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U14

Újszilvás KSE U14

12

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-29 19:03

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-29 19:03

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-29 19:03

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-29 19:03

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-04-29 19:03

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

Düsseldorf mez+nadrág u7-9

db

15

5 290 Ft

79 350 Ft

Sportfelszerelés

Düsseldorf mez+nadrág u 11

db

15

5 290 Ft

79 350 Ft

Sportfelszerelés

Delle Alpi kapus mez + nadrág

db

2

10 300 Ft

20 600 Ft

Sportfelszerelés

Italia széldzseki

db

15

4 190 Ft

62 850 Ft

Sportfelszerelés

mondial sportszár baby

db

16

1 300 Ft

20 800 Ft

Sportfelszerelés

mondial sportszár boy

db

16

1 300 Ft

20 800 Ft

Sporteszköz

Mágnestábla 60*90-es

db

1

19 990 Ft

19 990 Ft

Sporteszköz

Gát 30 cm magas

db

10

2 490 Ft

24 900 Ft

Sporteszköz

Flexibilis rúdkészlet

szett

1

34 990 Ft

34 990 Ft

Sporteszköz

Winner labda primo 4-es méret

db

15

4 990 Ft

74 850 Ft

Sportfelszerelés

Megkülönbözteteő mez u11

db

10

1 300 Ft

13 000 Ft

Sportfelszerelés

Megkülönbözteteő mez u14

db

10

1 300 Ft

13 000 Ft

Sportfelszerelés

Gálamelegítő Vento

db

20

10 200 Ft

204 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

2015-04-29 19:03

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma
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2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

668 480 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

1 268 480 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 140 480 Ft

11 520 Ft

0 Ft

1 152 000 Ft

128 000 Ft

1 268 480 Ft

1 280 000 Ft

2015-04-29 19:03
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-29 19:03
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-29 19:03
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2015-04-29 19:03

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Újszilvás, 2015. 04. 29.

2015-04-29 19:03
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Nyilatkozat 2
Alulírott Ádám József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1.

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2.

tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat
kérhet;

3.

kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs,
vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4.

kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a
támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5.

kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama
alatt ilyen eljárás indul;

6.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8.

kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9.

tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege
a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10.

hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a
személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11.

kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12.

amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a.

a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott
kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b.

az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c.

a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai)
események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d.

bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a
sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e.

a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli
hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény
mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f.

jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok
ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13.

vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14.

tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása
során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15.

kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a
Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már
meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak
el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16.

tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal
kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak
megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve
ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus
edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17.

tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott
támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Újszilvás, 2015. 04. 29.
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be/SFP-8381/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-8381/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 13:15:01

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30
napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:35:02

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott
szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől
is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 09:21:25

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 18:09:24

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 18:10:35

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 18:48:11

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében
együttműködési megállapodás alapján használja

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:37:02

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 18:17:16

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési
engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt
beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 18:17:28

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 18:27:13

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez
történő benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 18:47:50

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 18:18:04

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és
munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak
meghatározhatók

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 18:29:19

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Újszilvás, 2015. 04. 29.
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be/SFP-8381/2015/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

1

2

100%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

1

1

0%

Edzőtáborok száma

db

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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be/SFP-8381/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

17 906 545 Ft

180 874 Ft

0 Ft

18 087 419 Ft

7 751 751 Ft

25 658 296 Ft

25 839 170 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 535 583 Ft

156 925 Ft

0 Ft

15 692 508 Ft

6 725 360 Ft

22 260 943 Ft

22 417 868 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

2 370 962 Ft

23 949 Ft

0 Ft

2 394 911 Ft

1 026 391 Ft

3 397 353 Ft

3 421 302 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 140 480 Ft

11 520 Ft

0 Ft

1 152 000 Ft

128 000 Ft

1 268 480 Ft

1 280 000 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

19 047 025 Ft

192 394 Ft

0 Ft

19 239 419 Ft

7 879 751 Ft

26 926 776 Ft

27 119 170 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFP-8381/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (17 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
20140428091142169_1430296502.pdf Szerkesztés alatt, 137 Kb, 2015-04-29 10:35:02)
abf767a0fe2320b9e58f3298991e6ce7faa6c8cbab7ccdd6be2cc978ff3b865a
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
aberuhazasfinanszirozasiterve_1430324833.pdf Szerkesztés alatt, 5 Kb, 2015-04-29 18:27:13)
d052ac983e8b94708d518e04952ce05d97355400d5f0df6565ef86d7a68a33a7
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1430326070.pdf Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-29 18:47:50)
29a3610bc000b3a99455a01b259747014f9bda47fee49e9c9ad8866fcb1c8ed6
Egyéb dokumentumok
nakkaaraj.adam_1430296970.docx Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2015-04-29 10:42:50)
4d5d38d05bbe0fd29f9950da5b487bd0b478313dc5dbaa3756bd92367df29078
ujszilvaskozpontisportegyesulet__1430323792.pdf Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2015-04-29 18:09:52)
998ff510c6320d81c82fc3638113db18c9e62a9b6849361320607c079d38b621
ujszilvas_a_halo_0211_1430323835.xlsx Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2015-04-29 18:10:35)
2b5fcf8091360ef8ab04b6a362f12a9cea7d480aa0bde26ce49f9809dc4f6850
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
20150429131042434_1430306101.pdf Szerkesztés alatt, 391 Kb, 2015-04-29 13:15:01)
99d5bfab6927e73a8a9a55f87b15c9cd26b13236780abb16a99d44a9a131d9a7
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
20150429143730129_1430323764.pdf Szerkesztés alatt, 189 Kb, 2015-04-29 18:09:24)
34fbeb4c756f5dd353763d7ced559d77419fba740c5aa7db4c2413dfff025f3c
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adatbazis-lekerdezes_1429773685.pdf Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-23 09:21:25)
3b3543e965a69ee512ca602be213972b596eca4c716037dab6411e6835fdf3f1
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemrelevans_1430324248.doc Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-29 18:17:28) 193d2b3aada10c07f3e2fc09651e962917f61c4306007603b496e89a962b7d0a
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
nemrelevans_1430324236.doc Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-29 18:17:16) 193d2b3aada10c07f3e2fc09651e962917f61c4306007603b496e89a962b7d0a
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
nemrelevans_1430326091.doc Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-29 18:48:11) 193d2b3aada10c07f3e2fc09651e962917f61c4306007603b496e89a962b7d0a
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
20150416101931370_1430296622.pdf Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2015-04-29 10:37:02)
f2a4bae89574c62c4d77d88bbe693843026786db03a478213585580543679631
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
a_ujszilvas_elofu_ontozorendszerrel_1430324284.xls Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2015-04-29 18:18:04)
c1fa2c745e27c553bbb9ef5696a083df587fc709f9e1e3b1f20025bcb4dc92bd
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
ujszilvaskozpontisportegyesulet__1430324872.pdf Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2015-04-29 18:27:52)
998ff510c6320d81c82fc3638113db18c9e62a9b6849361320607c079d38b621
muszakileiras-fuvespalya_1430324952.pdf Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-29 18:29:12)
7eb06fe1feabb8f2ee46bf3f9ac1be6c675caacbf8576cea0185138cac8b43ec
muszakileiraslabdagogo_1430324959.pdf Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2015-04-29 18:29:19)
f487a81170ecc6af2ddeac94d7b4f188438999a1680e71dff8a48de94a5a1317
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